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(Veer)Krachtig Bestuur: stand van zaken voorjaar 2017
Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
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Aanleiding
Wij houden u periodiek op de hoogte van de voortgang van het programma
(Veer)Krachtig Bestuur. In uw vergadering van 15 juli 2016 is meer specifiek bij
motie uitgesproken - en ook toegezegd - om in de gesprekken met de Brabantse
gemeenten de boodschap over te brengen dat deelname aan (Veer)krachtig
Bestuur niet vrijblijvend is en dat bij het uitblijven van de noodzakelijke acties
door de gemeentebesturen het initiatief in het kader van Veerkrachtig Bestuur
door ons overgenomen kan worden. Dit in het kader van onze
procesverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het lokale openbaar bestuur.
Tevens hebben wij een zorgvuldige verslaglegging van gemaakte en nog te
maken afspraken, processtappen en resultaten toegezegd. Op 23 december
2016 bent u op hoofdlijnen op de hoogte gebracht van de stand van zaken.
Hierbij hebben wij tevens aangegeven u medio maart 2017 nader te informeren
over de voortgang van het programma. Door middel van deze
Statenmededeling komen wij deze toezegging na.
Bevoegdheid
PS hebben in hun kaderstellende rol GS verzocht om (Veer)Krachtig Bestuur
proactief ter hand te nemen.
GS zijn vanuit haar initiërende en beleidsvoorbereidende rol verantwoordelijk
voor de wijze waarop het proces (Veer)Krachtig Bestuur wordt vorm gegeven.
Kernboodschap
1. GS hebben op 45 van de 64 gemeentelijke toekomstvisies1 een bestuurlijke

reactie gegeven (te vinden onder www.veerkrachtigbestuur.nl onder
‘proces’2) Naar verwachting zullen de resterende reacties op korte termijn
volgen. Dit is afhankelijk van de afspraken uit de bestuurlijke overleggen.
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Peildatum 21 maart 2017
Hier staan 34 brieven, in eerdere instantie hebben wij ons al positief uitgesproken over 5
gemeenten die ambtelijk fuseren en 6 gemeenten die bestuurlijk fuseren. In totaal komt dit dus neer
op 45 gemeenten
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2. Daar waar de kwaliteit van de gemeentelijke toekomstvisies te wensen over
laat of de besluitvorming over de bestuurlijke toekomst onvoldoende is
onderbouwd hebben wij dit schriftelijk aan de betreffende gemeenten
kenbaar gemaakt en zijn/gaan wij met hen in bestuurlijk overleg.
In de bijlage bij deze Statenmededeling is een overzicht opgenomen van
de stand van zaken bij de afzonderlijke gemeenten en is te zien bij welke
gemeenten dit het geval is. Detailinformatie per gemeente treft u aan in de
bovengenoemde brieven die wij hebben verzonden.

Datum

21 maart 2017
Documentnummer

GS: 4162166
PS: 4167737

Consequenties

1. Bij gemeenten die hun bestuurlijke toekomst onvoldoende tegen het licht
hebben gehouden zullen wij de komende maanden besluiten welke
vervolgstap(pen) wij zullen zetten.
Hiervoor hebben wij een aantal instrumenten tot onze beschikking:
bijvoorbeeld een subsidieregeling, het houden van bestuurlijk overleg, het
uitvoeren van een bestuurskrachtonderzoek, de inzet van procesbegeleiders
en het instellen van een adviescommissie.
Europese en internationale zaken
Niet van toepassing
Communicatie
Niet van toepassing (dit gebeurt per afzonderlijke (groep van) gemeente(n) op
momenten dat dit opportuun is.
Vervolg
Zoals aangegeven voeren wij voor alle gemeenten waar dit relevant is een
vervolgproces. Eind 2017 stellen wij u opnieuw op de hoogte van de voortgang
hiervan.
Bijlagen
Beknopt overzicht stand van zaken (Veer)Krachtig Bestuur bij de afzonderlijke
Brabantse gemeenten
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger
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Opdrachtgever: Jan ten Doeschate, jtdoeschate@brabant.nl
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